
Don vi BC : CTY CP VAN fAt HA lf,N
Dia chi :Km7, duong HdNdi, Q.TD, TP.HCM

Miu s6: B 0l-DN
Ban hdnh theo DD s6: l5/2006/QD-BTC

ngiry 2010312006 cira 86 truong BTC

Dorr vitinh: \rND

BANG CAN DOI KE TOAN
Tqi ngdy 30 thdng 09 ndm 2013

TAI SAN MA SO TII.NIINH SO CUOI KY SO DAU NAM
I 2 3 4

A-TAI SAN NGAN HAN 100 24t,996,532,695 186,232,077,473
(100:1 1 0+ 120+130+140r- I 50)

l.Ti6n vi cdc khoin tuong tluo'ns tidn 110 v.01 26,049,929,514 8,439,605,231
l-Ti6n 1lt 3,549,829,514 439,605.234
2-C5c kh6an tucmg duong ti€n 112 22,500,000.000 8,000,000,000

II.Cric khoin itiu tu thi chinh nsin han L20 14,500,000,000 16,129,292,300
1-DAu tu ngdn han 121 v.02 14,500,000,000 "' 16,728,646,764
2-Du phong gi6m gi6 d6u tu ngdn han (*) 129 v.03 (364,464)

III.C6c kh6an phii thu nqdn han 130 150,236,322,767 I11,147,619,256
1-Pha thu kh6ch hdne 131 v.04 1s0,111.827.008 109,346,919,959
2-1'rA ru6'c cho ngud'i b6n 132 4l,642,600 s,000,000
3-Pha thu ndi b6 ngdn han 133
4-PhAi thu theo ti6n d0 k6 hoach h.d6ne x.duns 134
5-CAc khoan phai thu khdc 13s v.05 t73.331,159 1,904,t]6,397
6-Du phdng phii thu ngdn h4n kh6 ddi (*) 139 v.06 (102,478,000) (108,478.000)

IV.Hirng t6n klro 140 375,697,414 516,571,683
1-Hdne t6n kho 141 v.07 375,697,474 ,/ 516,571,693
2-Du phdng ei6m ei6 hdng t6n kho (*) 149

V.Tni sin ngin han khdc 1s0 50,834,684,000 50,000,000,000
1-Chi phi tri tru6'c nsdn han 151 85,000,000
2-Thu€ GTGT duo'c kh6u tru 152
3-Thu6 vd ciic khoan khdc phdi thu Nhd nudc t54
4-Giao dich mua b6n lai tr6i phi6u CP 151

5-Tdi sdn ngdn han kh6c 1s8 v.08 50,749,684.000 50,000.000,000



I 2 3 4 5

B-TAI SAN DAI HAN 200 91,338,556,821 110,491,106,544
(2 0 0:2 l0 +22 0+2 4 0+2 50+2 6 0)

I.C:ic khoin phei thu dii han 2r0
1-Phai thu ddi hsn cria kh6ch hdng 211

2-V6n kinh doanh o dcrn vi truc thu6c 212

3-Phai thu ddi han ndi b0 213

4-Ph?t thu ddi han kh6c 218

5-Du phdne phii thu ddi han kh6 ddi (*) 219

II.Thi sin c6 tlinh 220 85,593,796,821 94,546,346,544

1-Tdi sdn cd dinh hiru hinh 22t v.09 85,593,196,821 94.546.346.s44
- Nsuv6n sid 222 129,891.423,222 134,238,368,064

- Gi6 tri hao mdn lfiy kd (+) 223 (44,291 ,626,401" (39"692.021.s20)

2-Tii sin cd clfnh thud tdi chinh 114

Nsuvdn si6 225

- Gi6 tri hao mdn lfry k€ (*) 226

3-Tdi sdn c6 dinh v6 hinh 227

- Nsuvdn si6 228

- Gie tri hao mdn lfry k6 (*) 229

4-Chi uhi xAv drms co bAn dd dane 730

III.BAt tl6ns sin tIAu tu 240

- Neuv6n si6 241

- Gi6 tri hao mdn lfry k6 (*) 242

IV.C6c khoin diu tu tii chinh dhi han 2s0 5,744,760,000 15,944,760,000

1-Ddu tu vdo c6ng ty con 25t
2-DAu tu vdo c6ns tv li€n k6t, lidn doanh 252

3-Eiu tu ddi han kh6c 258 v.10 23.030,819.270 33.230.819.270

4-D.Phdns eiim sia D.Tu tdi chinh ddi han (*) 259 v.l1 (11 ,286,119,270) (ll ,286,119,210"

V.Tii sin diri han kh:ic 260

l-Chi phi tri tru6'c ddi han 261

2-Tdi sin thu€ thu nh0p hodn lai 262

3-Tdi sAn ddi han kh6c 268
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NGUON VON MA SO TH,NIINE SO CUOI KY SO DAU NAM
I , 3 4 5

A-Ng PHAI TRA (300=310+330) 300 59,621,326,973 40,563,335,672
I.Nq ngin han 310 59,49L,471,170 40,563,335,612
i-Vay vd no ngdn han J 1

z-Phai tri nsuoi b6n J 2 v.12 30,728.293.510 21,1 13,300,996
3-Nguoi mua trd ti€n tru6'c 3 J

4-Thu6 vA c6c khoin phAi nQp Nhi nu6'c J 4 v.13 3,t94,203,823 4.539,631,191
s-Phaitri ngud'i lao d6ns 3 5 6,225,140,223 5,853,844,496
6-Chi phf phii tri a') 6 v.t4 14,195,569,719 5,97 5.105.53 5

7-Phai trd n6i b6 J 7

8-Phai tri theo tiOn d0 ke hoach hqp d6ne XD a
J 8

9-Cic klioAn phdi tr6, ph6inQp ngdn han kh6c J 9 v.15 I ,17 1 ,540.991 503,044,243
l0-DU phdng ph6i trd ngdn han 320
l1-Qfry khen thu6ng, phric lgi JZJ v.16 3.976.723.s99 7,s78,402,73s
12-Giao dich mua b6n lai tr6i phi6u CP 327
II.Na dhi han 330 129,855,703

-PhAi tri dd han nsudi b6n 331

2-Phai tri ddi han n6i b6 -'t 't I

3-Phdi tri dd han kh6c JJJ 129,855,703
4-Y ay vd no dii han 334
5-Thu€ thu nhAp hodn lai phai tre 33s
6-Du phdng trg cAp mAt vi6c ldm 336
7-Ds phdng phAi tr6 dii han 337
8-Doanh thu chua thuc hi6n 338
9-Qfrv ph6t tri6n khoa hsc & c6ne neh€ 339

B_VON CHU SO HUU 400=(410+430) 400 273,713,762,643 256,159,848,345
I.V6n chri s& hfru 4 0 273,713,762,643 256,159,848,345
1-V6n ddu tu ctia chri sd hfru 4 I v.t7 100,800,000,000 r 00,800,000,000
2-Thang du v6n c6 phAn 4 2 v.t1 69,222,867 ,37 4 69,222.861.314
3-Vdn kh6c cria chri so hiru 4 J

4-Cd phi0u qfrv 4 4 v.t7 (3,663.210,042' (3,663,210.042'

5-Chdnh lQch d6nh eiiLl1i tdi s6n 4 5

6-Chdnh lQch tj. gi6 h6i d6ai 4 6

7-Ofrv d6u tu ph6t tri€n 4 1 v.17 s7.192.9s6.399 43.177.778.793
8-Qfrv du phdng tdi chinh 4 8 v.t7 8.61t.213.200 6,625.042,694
9-Qfrv kh6c thu6c v6n chti s6 hiru 4 9

l0-Loi nhudn sau thud chua ph6n phdi 420 v.r7 41.549.935.112 , 39,997,429.526
I 1-Neu6n v6n ddu tu XDCB 421

12-QuV hd tro sdp x€p doanh nehiOp 422

II.Nsudn kinh phf vir qui kh:ic 430

1-Ngu6n kinh phi 432 v.23
2-Ngudn k nh phidd hinh thinh TSCD 433
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c6nc rY co pnAlq vAN rAr n.q, rrfN
Efa chi : Km07 Dudng Hd nQi - Thri Dric TP.HCM

udu s6 noza-DN

Don tinh: <l

xEr QUA HoaT DQNG KrNH DOANH
Quy 3 Nim 2013

csirltu Mfl s6
'I'huy0t

minh
Ouf 3 Lfry kG tir al6u nIm

Ndm nav NIm trutitc Ndm nav Ndm trudc
2 J 4 5 6 7

l.Dthu bdn hirne vi cung cAn DV 01 vl.25 50.286.494.847 46.684.677.933 t42.47s.085.s47 111.746.192.671

Trons d6: Doanh thu W Thilt. 49 675.014.806 44.367.938.679 138.s13.441.396 104.055.144.O04

Doanh thuvdn tdi 86 611.480.04r 2.316.739.254 3.961.644.tsl 7.691.048.667

2. Cdc khoin eiim trir 02

3. Doanh thu thuAn ( l0=01-02 ) 10 s0.286.494.847 46.684.677.933 142.475.085.541 1r1.746.t92.671
4. Gia vdn hdns bdn 1l vL27 40.371.901.270 38.769.316.297 117.223.802.555 92.804.892.2s2
5. Lqi nhuin sOp ( 20=10 - 11 ) 20 9.914.593.577 7.91s.361.636 25.251.282.992 18.941.300.419

6. Doanh thu HD tiri chinh 21 vr.26 1.630.378.104 4.694.793.451 3.737.288.318 9.743.946.094
7. Chi phi tiri chinh 22 VI.28 993.960.000 70.810 (t.t73.937.262)
lrons d6; Ldi vav ohii trd 23

t. Chi nhi brln hhns 24

). Chi nhi ouin l{ doanh nshiGn 25 2.912.644.449 2.723.419.576 8.051.646.t44 r0.739.876.237
10. Lqi nhu$n thuAn tir ho4t ilQng

kinh d oa n h 130=20 + (21 -22) - (2 4+25)l
30

8.632.327.232 8.892.775.511 20.936.8s4.3s6 19.119.307.538

ll.Thu nhAp khic 31 685.454.545 2.727.272.727 8.034.727.272 2s.9s9.476.880
12. Chi nhi khdc 32 219.68s.s1s 313.194.442

lJ. Loi nhu6n kh6c(40=31-32) 40 685.454.545 2.727.272.727 7.815.041.757 25.646.282.438
14. TOng LN k0 to6n trur6tc thu6
( s0=30+40) 50

9.317.781.717 11.620.048.238 28.7s1.896.113 44.76s.s89.976

15. Chi nhi thu6 TNDN hi0n hirnh 51 VI.3O 2.364.695.444 2.933.512.060 7.634.179.815 Lt.276.891.39s
16. Chi nhi thu6 Tl-D\ hoin lai {? VI.3O

17. Lqi nhu$n sau thuO TNDN
(60:s0-sl) 60

6.9s3.086.333 8.686.536.178 2r.117.tt6.298 33.488.698.s81

18. Lii co bin lr6n cd phi6u 70 723 903 2.196 3.482

LN truoc thud

Thu nhflp khdng chiu thu6 ( C6 tuc )
Thir lao HDQT
LN chiu thui! TNDN
Thuc TNDN ( 2s% )

Ngudi l$p bi6u

9.3t7.78t.777

141.000.000

9.458.781.777

2.364.695.444

K6 toin tru&ng

"L[,t*tt*,
Trffn Minh Huy

-'-:-=\\/
Uwwt-.---..-

Nguy6n Quang Thu$n
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C6ng Ty Cd PhAn Van TAi Hd Ti6n

Th0 Drlc, ngiy 16.10.2013

ap oreu

sAo cAo IUU cHuy€nr nAN 16
( Theo phuong phdp gi6n tidp )

Quf lll ndm 2013

Kd todn trudng

tlr,'u$Lc

Trdn Minh Huy

MiusdB03-DN

Don vi tinh : d

TT CHI TIEU MA SO
L0v rd l-l oAu NArr,r odN cudr quiN,rv

NAM NAY NAM TRUOC
I 2 3 5 4

I LWCHUYENTICNTUHD SXKD
1 lgi nhu{n trddc thud 01 28.7sI.896.1 13 44.765.589.976
2 Di6u chinh cho c6c khodn :

Kht'u hao tdi sAn cd dinh o2 8.940.030.503 7 .291 .559.534
Cdc khodn du phdng 03 -6.364.464 1.'.I79.680.000
LA 16 ch6nh l6ch tV eid hdi dodi chua thlrc hi0n o4 0
Lai, 16 trl hoat dQng dAu tr-t 05 11.771.944.780 -35.376.463.460
chi phi lal vay 06

3 Lgi nhuan kinh doanh trUdc thay ddi vdn luu dQng 08 25.9't3.617.372 15.501 .006.050
Ting, giAm cdc khoAn ph6i thu 09 -39.874.74s.911 -23.484.555.013
Tdng, g 6m h)ng t6n kho 10 140.874.269 141.128.s69
Ting, giim c5c khodn phAitrA (kh6ng kd lai vay, thudtN ) 11 17.444.945.402 5.784.517.783
Tdng, gi6m chi phi trd trutdc 12 -42.642.600 1.013.618
Ti6n l5i vay d6 tr6 13 0 0
Thud thu nhAp dA n6p 14 -7.122.667.9BB -10.320.020.'t 60
Tidn thu khdc tit hoat d6ns kinh doanh 15 0 0
Ti6n chi khdc tU hoat dQng kinh doanh 16 -2.293.219.618 'l .880.552.353

tUU CHUYEN TIEN thudn til hoqt dQng KD 20 -5.833.839.O74 -1 4.257 .46't .516
il LW CHUYEN TIEN TU H E DAU TU

1 Ti6n chi dd mua s5m, xdy dung TSCE v) c6c TS dai han khdc 21 156.600.000 -47.259.505.999
2 Tidn thu tU thanh l,i, nhrrong bdn TSCD v) cdc TS dai han kh6c 22 8.034.727.272 25.946.454.546
3 Iidn chi cho vay, mua cdc c6ng cq nd c0a cdc don vi khdc 23 -33.597.000.000 -47.240.000.o00
4 Tidn thu h6i cho vay, b6n lai cdc c6ng cq nd c0a cdc don vi khdc 24 45.425.000.000 90.330.000.000
trJ Iidn chi dAu tu s6p vdn v)o don vi khSc 25 0 0
6 Ti6n thu hdi dAu tU g6p vdn v)o don vi khdc 26 646.764 -7 42.738

Tidn thu l5i cho vay, cd tfc v) loi nhuAn duqc chia 27 3.737.288.318 9.7 43.946.O94
LUU CHUYEN TIEN thuAn TU H D DAU TU 30 23.444.062.3s4 31.520.151.903

ilt rW cnuyEN rrrN rU H o rAr cHiNn
l T en thu tu phdt h)nh cd phidu, nhAn vdn g6p cOa chi sd h0u 3i 0 0
2 T 6n chi trA vdn g6p cho cdc ch0 sd hfu mua lai cd phidu c0a DN 32 0 -307.708.188
J T dn vay ng5n han, ddi han nhdn duoc 33 0
4 T 6n chi tr6 no gdc vay 34 C 0
5 Tidn chi trA no thu6 tdi chfnh 35
6 Cd tfc, loi nhuin da tra cho cht sd hrru 36 -9.617.790.OOO

tUU CHUYEN TIEN thudn TU H D TAI cHiNH 40 0 -9.925.49B.188
lnlr chuydn ti6n thudn trong k] 50 17.610.223.280 7.337.192.199
Tiin vi tddng dudng tiin d6'u ki 60 8.439.605.234 10.793.438.792
Anh hrrdng c0a thay ddi tf gid hdi dodi quy ddi ngoai t€ 61

Tiin vi trrong drrong tiin cudi ki' 70 26.O49.828.514 1 8.1 30.630.991

6X3S'cQruodxl
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CONG TY CP VAN TAI HA TIEN
Km7 duong Ha NOi - Quqn Th0 dfc - TPHCM

4, BAo CAo TAI CHINH ToM TAT

n. nANc cAN oor KE ToAN

STT NOi dune s6 ou cu6i ki' S5 Au tlf,u tci
I Tii sin nsin han 241.996.s32.695 186.232.077.473
I Ti6n vd c6c khodn tuons duons ti6n 26.049.828.sl4 8.439.60s.234

2 Crlc kho6n dAu tu tdi chinh nsfn han 14.500.000.000 t6.t28.282.300
- Ti0n eoi NH 14.500.000.000 I6. r 28.000.000
- DAu tu mua co phitiu ng6n han 646.764
- Du phdng gi6m ei6 clAu tu ns6n han 661.464)

3 C6c khoin phdi thu ngin han 150.236322.767 111.r47.618.2s6

4 Hdng tdn kho 375.697 .414 516.s71.683

5 Tdi sdn ngin han kh6c 50.834.684.000 50.000.000.000

il Tii sfrn dii han 91.338.556.821 110.491.106.s44

I C6c kho6n ph6i thu ddi han

2 Tdi sdn c6 dinh 85.593.796.821 94.546.346.s44

- Tdi sAn cO dinh hiru hinh 85.s93.796.82t 94.546.346.s44

- Tdi sin cO clinh vd hinh

- Tdi s6n c6 Ointr thu6 tdi chinh

- Chi phi xAy dung co'bdn do dang

3 e6t dOne s6n dAu tu

4 C6c khoAn dAu tu tdi chinh ddi han s.744.760.000 15.944.760.000

V5n s6p li6n doanh

- Ddu tu c6 phi6u da han 23.030.879.270 3 3.2 30.879.270

' Dr,r phdng gitm gi6 dAu tu tdi chinh
ddi han (17 .286.t19.270) (17 .286.119.270)

5 Tdi sdn ddi han kh6c

A TONG CONG TAI SAN ( I+ il ) 333.33s.089.516 296.723.184.A17

m No nhii trfr 59.621.326.873 40.563.335.672

I No ng6n han 59.491.47r.170 40.563.335.672

2 No ddi han

IV Viin chri s& hiru 273.713.762.643 256.1s9.848.345

I Vdn chri so'hff'u 273.713.762.643 256.159.848.345

- V5n dAu tu ctia chri sd hfiu 100.800.000.000 100.800.000.000

- Thdne du v6n c6 phAn 69.222.867.374 69.222.867.374

- V6n kh6c cta chri sd ht'u

- C6 phi6u qflv (3.663.270.042\ (3.663.270.042)

- Ch0nh lQch d6nh gi|lAi tdi sAn

- Ch€nh ldch tv sid hdi doai

8



CONG TY CP VAN TAI HA TIEN
Km7 duong He NOi - QuQn Th0 d0c - TPHCM

KE

- Chc 65.804.229.s99 49.802.821.487

- Loi nhudn sau thu6 chua phdn phdi 41.549.935.712 39.997.429.s26

- Nsudn vdn ilAu tu XDCB

2 Nsu6n kinh phi vd quV kh6c

- Nsu6n kinh phi

- Neu6n kinh phi dd hinh thdnh TSCD

B TONG CONG NGUON VON(rII+r9 333.335.089.s16 296.723.184.017

b. T OUA HOAT G KINH DOANH

STT Chi tiOu 03 nim nav 03 nim trudc

I Doanh thu b6n hdne & cung c6p dich vu s0.286.494.847 t42.475.085.547

2 C6c kho6n ei6m tru doanh thu

J

Doanh thu thuAn v€ brln hdng vd cung

c6p dich vu
50.286.494.847

142.475.085.547

4 Gi6 v5n hdne b6n 40.371.901.270 117.223.802.555

5

LN gQp v6 b6n hdng vd cung cdp dich
VU 9.914.593.577 25.251.282.992

6 Doanh thu hoat ddne tdi chinh t.630.378.104 3.737.288.318

7 chi ohi tdi chinh 70.810

8 Chi phi l6i vay NH

9 Chi phi qu6n ly doanh nehiOp 2.912.644.449 8.051.646.144

l0
Loi nhuQn thudn ttr hopt dQng kinh
doanh 8.632.327.232 20.936.854.356

11 Thu nhAp kh6c 68s.4s4.545 8.034.727.272

12 Chi phi khtic 2r9.685.s15

13 'Loinhudn kh6c 685.4s4.545 7.815.041.757

t4 T6ng lo. i nhu6n k6 to6n tru6c thu6 9.317.78r.777 28.75r.896.113

t5 Thu6 thu nh6p doanh nehiOp 2.364.695.444 7.634.779.815

l6
Lo-i nhudn sau thu€ thu nhdp doanh

nshi0p 6.9s3.086.333 21.1t7.tt6.298

l7 Ldi co bin tr€n c6 phit5u I Z-) 2.t96

TP.HCM, ngdy l9 thdng l0 ndmp0l3
TONG G|AM DOCVy--
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THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH 

Quý 3 năm 2013 

 
Bản thuyết minh này là một bộ phận không thể tách rời và phải được đọc kèm với báo cáo tài 

chính năm  2013 của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên (gọi tắt là Công ty) 

 

I   ĐẶC ĐIỂM HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP 

1. Hình thức sơ  hữu vốn: Công ty cổ phần 

2. Lĩnh vực kinh doanh: 

Dịch vụ và thương mại. 

3. Ngành nghề kinh doanh: 

Kinh doanh dịch vụ vận tải đường thuỷ, vận tải đường bộ trong và ngoài nước; kinh doanh 

tổng hợp vật tư, thiết bị, phương tiện vận tải, khai thác bến bãi và kinh doanh các ngành nghề 

khác theo phạm vi cho phép của pháp luật. 

4. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp trong năm tài chính có ảnh hưởng đến báo cáo 

tài chính. 

 

II   KỲ  KẾ TOÁN, ĐƠN VỊ TIỀN TỆ SỬ DỤNG TRONG KẾ TOÁN 

1.  Kỳ kế toán năm:  bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12  hàng năm. 

Năm 2013 là năm tài chính thứ 14 của Công ty. 

2.  Đơn vị tiền tệ sử dụng trong kế toán:  

Đơn vị tiền tệ được sử dụng trong ghi chép kế toán và lập báo cáo tài chính là Đồng Việt 

Nam (VNĐ ). 

III.  CHUẨN MỰC VÀ CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

1. Chế độ kế toán áp dụng: Công ty áp dụng kế toán doanh nghiệp Việt Nam. 

2. Tuyên bố về việc tuân thủ chuẩn mực kế toán và chế độ kế toán:  

Ban Giám Đốc đảm bảo đã tuân thủ đầy đủ yêu cầu của các chuẩn mực và chế độ kế toán 

doanh nghiệp Việt Nam hiện hành trong việc lập các báo cáo tài chính. 

3. Hình thức kế toán áp dụng: Công ty sử dụng hình thức kế toán chứng từ ghi sổ 

 

IV. CHÍNH SÁCH KẾ TOÁN ÁP DỤNG 

Báo cáo tài chính được trình bày theo nguyên tắc giá gốc. 

1.  Nguyên tắc  ghi nhận các khoản tiền và các khoản tương đương tiền: 

 Tiền và các khoản tương đương bao gồm tiền mặt, tiền gửi ngân hàng, tiền đang chuyển 

và các khoản đầu tư ngắn hạn có thời hạn thu hồi đáo hạn không qúa 03 tháng kể từ ngày 
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mua, dễ dàng chuyển đổi thành một lượng tiền xác định cũng như không có nhiều rủi ro 

trong việc chuyển đổi. 

2.  Nguyên tắc ghi nhận hàng tồn kho: 

Hàng tồn kho được xác định trên cơ sở giá gốc. Giá gốc bao gồm chi phí mua, chi phí 

chế biến và các chi phí liên quan trực tiếp phát sinh để có được hàng tồn kho ở địa điểm và 

trạng thái hiện tại. 

Giá gốc hàng tồn kho được tính theo phương pháp bình quân gia quyền và được hạch 

toán theo phương pháp kiểm kê định kỳ. 

Dự phòng giảm giá hàng tồn kho được ghi nhận khi giá gốc lớn hơn giá trị thuần có thể 

thực hiện được. Giá trị thuần có thể thực hiện được là giá bán ước tính của hàng tồn kho trừ 

chi phí ước tính để hoàn thành sản phẩm và chi phí ước tính cần thiết cho việc tiêu thụ 

chúng. 

3.  Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao TSCĐ và bất động sản đầu tư: 

- Nguyên tắc ghi  nhận tài sản cố định:  

Tài sản cố định được thể hiện theo nguyên giá trừ hao mòn luỹ kế. Nguyên giá tài sản cố 

định bao gồm toàn bộ các chi phí mà Công Ty phải bỏ ra để có được tài sản cố định tính đến 

thời điểm đưa tài sản đó vào trạng thái sẵn sàng sử dụng. Các chi phí phát sinh sau ghi nhận 

ban đầu chỉ được ghi tăng nguyên giá tài sản cố định nếu các chi phí này chắc chắn làm tăng 

lợi ích kinh tế trong tương lai do sử dụng tài sản đó. Các chi phí không thoả mãn điều kiện 

trên được ghi nhận là chi phí trong kỳ. 

Khi tài sản được bán hay thanh lý, nguyên giá và khấu hao luỹ kế được xoá sổ và bất kỳ 

các khoản lãi lỗ nào phát sinh do việc thanh lý đều được tính vào báo cáo kết quả hoạt động 

kinh doanh. 

- Phương pháp khấu hao tài sản cố định:  

Tài sản cố định khấu hao theo phương pháp đường thẳng để trừ dần nguyên giá tài sản cố 

định theo thời gian hữu dụng ước tính, phù hợp với hướng dẫn tại Thông tư số 45/2013 TT-

BTC ngày 25 tháng 04 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính. Số năm khấu hao của các 

loại tài sản cố định như sau: 

TÀI SẢN CỐ ĐỊNH HỮU HÌNH: SỐ NĂM 

Nhà cửa, vật kiến trúc 5-10 năm 

Máy móc thiết bị 6 năm 

Phương tiện vận tải bộ 6 năm 

Phương tiện vận tải thuỷ 10 năm 

Thiết bị văn phòng 3 năm 

4.  Nguyên tắc ghi nhận và khấu hao bất động sản đầu tư: 

- Nguyên tắc ghi nhận bất động sản đầu tư 

- Phương pháp khấu hao bất động sản đầu tư. 

5.  Nguyên tắc ghi nhận các khoản đầu tư tài chính: 

- Các khoản đầu tư vào chứng khoán, công ty con, công ty liên kết, vốn góp vào cơ sở kinh 

doanh đồng kiểm soát được ghi nhận theo giá gốc. 
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- Phương pháp lập dự phòng giảm giá chứng khoán được lập cho từng loại chứng khoán 

được mua bán trên thị trường và có giá thị trường giảm so với giá đang hạch toán trên sổ 

sách 

- Dự phòng tổn thất cho các khoản đầu tư tài chính vào các tổ chức kinh tế khác được trích 

lập khi các tổ chức kinh tế này bị lỗ ( trừ trường hợp lỗ theo kế hoạch đã được xác định theo 

phương án kinh doanh trước khi đầu tư ) với mức trích lập tương ứng với tỷ lệ góp vốn của 

Công ty trong các tổ chức kinh tế này . 

- Khi thanh lý một khoản đầu tư, phần chênh lệch giữa giá trị thanh lý thuần và giá trị ghi sổ 

được hạch toán vào thu nhập hoặc chi phí trong năm. 

6.  Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí đi vay: 

- Chi phí đi vay được ghi nhận vào chi phí trong năm 

7.  Nguyên tắc ghi nhận các khoản chi phí phải trả, trích trước, chi phí sửa chữa lớn : 

- Chi phí phải trả được ghi nhận dựa trên các ước tính hợp lý về số tiền phải trả cho các 

hàng hóa, dịch vụ đã sử dụng trong năm 

- Việc trích trước chi phí sửa chữa lớn TSCĐ được căn cứ vào kế hoạch chi phí sửa chữa 

TSCĐ. Nếu chi phí sửa chữa lớn TSCĐ thực tế cao hơn số đã trích thì phần chênh lệch 

được hạch toán toàn bộ vào chi phí. Nếu chi phí sửa chữa lớn thực tế nhỏ hơn số đã trích thì 

phần chênh lệch được hạch toán giảm chi phí trong năm.  

8. Nguyên tắc ghi nhận quỹ dự phòng trợ cấp mất việc làm: 

  Công ty phải chi trả trợ cấp thôi việc cho người lao động có thời gian làm việc tại Công 

ty từ 12 tháng trở lên tính đến ngày 31 tháng 12 năm 2008, với mức chi trả bằng 1 2 tháng 

lương bình quân làm cơ sở đóng bảo hiểm xã hội của sáu tháng liền kề trước thời điểm thôi 

việc cho 1 năm làm việc. 

 

Theo Luật bảo hiểm xã hội, kể từ ngày 01 tháng 01 năm 200  Công ty phải đóng quỹ 

Bảo hiểm thất nghiệp do cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam quản lý với tỷ lệ 1  của mức 

thấp hơn giữa lương cơ bản của người lao động, hoặc 20 lần mức lương tối thiểu chung 

được Chính phủ qui định trong từng thời kỳ. Với việc áp dụng chế độ bảo hiểm thất nghiệp, 

Công ty không phải trả trợ cấp thôi việc cho thời gian làm việc của người lao động từ ngày 

01 tháng 01 năm 200 . 

 

Trợ cấp thôi việc tính vào giá thành trong năm bằng số thực tế đã chi trả trong năm. 

Nếu số dư đã trích lập trong các năm trước sau khi  chi trợ cấp thôi việc trong năm vẫn còn 

số dư thì phần chưa chi được ghi nhận vào thu nhập khác trong năm. 

 

9. Nguyên tắc ghi nhận cổ phiếu quỹ, cổ tức và lợi nhuận được chia: 

- Khi cổ phần trong vốn chủ sở hữu được mua lại, khoản tiền trả bao gồm tất cả các chi 

phí liên quan đến giao dịch được ghi nhận là cổ phiếu quỹ và được phản ánh là một khoản  

giảm trừ trong vốn chủ sở hữu 

- Tiền lãi và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi Công ty có khả năng thu được từ lợi 

ích kinh tế và doanh thu được xác định tương đối chắc chắn.  
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- Cổ tức được ghi nhận là nợ phải trả trong năm, khi tỷ lệ cổ tức được công bố . Cổ tức 

và lợi nhuận được chia được ghi nhận khi cổ đông có quyền nhận cổ tức hoặc các bên tham 

gia góp vốn được quyền nhận lợi nhuận từ việc góp vốn.  

10. Nguyên tắc ghi nhận nguồn vốn chủ sở hữu, trích lập các quỹ: 

- Nguyên tắc ghi nhận vốn đầu tư của chủ sở hữu : được ghi nhận theo số thực tế được các 

cổ đông đã đầu tư 

- Nguyên tắc ghi nhận thặng dư vốn cổ phần : được ghi nhận phần chênh lệch do phát hành 

cổ phiếu cao hơn mệnh giá. 

- Các quỹ được trích lập và sử dụng theo Điều lệ Công ty 

11. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu: 

Khi cung cấp dịch vụ, doanh thu được ghi nhận khi không còn những yếu tố không chắc 

chắn đáng kể liên quan đến việc thanh toán tiền hoăc chi phí kèm theo. Trong trường hợp 

dịch vụ được thực hiện trong nhiều kỳ kế toán thì việc xác định doanh thu trong từng kỳ 

được thực hiện căn cứ vào tỷ lệ hoàn thành dịch vụ tại ngày cuối kỳ. 

12. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận chi phí tài chính 

13. Nguyên tắc và phương pháp ghi nhận thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành: 

- Công ty có nghĩa vụ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp với thuế suất 25%  trên thu nhập 

chịu thuế . 

- Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp trong năm bao gồm thuế thu nhập hiện hành và thuế 

thu nhập hoãn lại  

14. Các nghiệp vụ dự phòng rủi ro hối đoái. 

15. Các nguyên tắc và phương pháp kế toán khác. 

 

V   THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG BẢNG 

CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH 

1. Tiền và các khoản tương đương tiền 

 Số cuối quý (đ)  Số đầu năm (đ) 

 - Tiền mặt 206.495.201  52.244.710 

 - Tiền gửi ngân hàng 3.343.333.313  387.360.524 

 - Các khỏan tương đương tiền ( tiền gởi kỳ 

hạn 3 tháng trở xuống ) 

22.500.000.000  8.000.000.000 

   Cộng 26.049.828.514  8.439.605.234 

2. Các khoản đầu tư tài chính ngắn hạn. 

 Số cuối quý  (đ)  Số đầu năm (đ) 

- Chứng khoán đầu tư ngắn hạn:     

    + Cổ phiếu -  646.764 

    + Trái phiếu, tín phiếu, kỳ phiếu    

- Đầu tư ngắn hạn khác (tiền gửi có kỳ hạn từ 1 

năm trở xuống ) 

14.500.000.000  16.128.000.000 
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   Cộng 14.500.000.000  16.128.646.764 

3. Dự phòng giảm giá đầu tư ngắn hạn : 

Khoản dự phòng đầu tư chứng khoán ngắn 

hạn, chi tiết như sau : 

  

- Số đầu năm  0 (364.464) 

- Hoàn nhập dự phòng trong năm    

- Số cuối quý   0 (364.464) 

4. Các khoản phải thu  khách hàng :  

 Số cuối quý (đ)  Số đầu năm (đ) 

- Công ty CP Xi măng Hà Tiên 1 140.655.055.331  101.638.007.970 

- Công ty TNHH Vũ Nam Sơn  64.907.410   

- Công ty TNHH vôi Thống Nhất   925.032.262   

- Công ty CP TAFICO Tây ninh   2.996.652.106  3.975.123.074 

-Công ty CP Khoáng sản Hiệp Lực  319.465.339  1.117.095.771 

- Khách hàng khác 5.156.714.560  2.616.693.044 

Cộng 150.117.827.008  109.346.919.859 

5. Các khoản phải thu  ngắn hạn khác :  

 Số cuối quý  (đ)  Số đầu năm (đ) 

- DNTN vận tải Sông Lâm Thành về hao hụt 

Clinker, vỏ bao (*) 

99.478.000  108.478.000 

- Công ty Bảo hiểm Viễn đông – Bồi thường 

tổn thất   clinker  do sà lan  bị chìm  

60.160.000  60.160.000 

- Phải thu khác 13.693.159  1.735.538.397 

Cộng 173.331.159  1.904.176.397 

6. Các khoản trả trước cho người bán:  

 Số cuối quý (đ)  Số đầu năm (đ) 

- Cty CP đầu tư XD & TM Khang Hưng   42.642.600   

- Cty CP Anh dương VN   5.000.000  5.000.000 

- Công ty TNHH Ernst & YoungVN  0   

Cộng 47.642.600  5.000.000 

7. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi: 

 Số cuối quý  (đ)  Số đầu năm (đ) 

Khoản dự phòng nợ phải thu DNTN VT Sông 

Lâm Thành  

(102.478.000)  (108.478.000) 

8. Hàng tồn kho 

 Số cuối quý (đ)  Số đầu năm (đ) 

 - Nguyên liệu, vật liệu 358.927.753  484.828.590 
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 - Công cụ, dụng cụ 16.769.661  31.743.093 

   Cộng giá gốc hàng tồn kho 375.697.414  516.571.683 

 

9. Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước 

 Số cuối quý  (đ)  Số đầu năm (đ) 

- Thuế thu nhập doanh nghiệp  2.364.695.444  2.149.970.509 

- Thuế GTGT  781.175.417  2.196.867.278 

- Thuế Thu nhập cá nhân   192.800.000 

- Các loại thuế khác 48.332.962   

Cộng 3.194.203.823  4.539.637.787 

 

10. Tài sản ngắn hạn khác : 

 Số cuối quý  (đ)  Số đầu năm (đ) 

- Tạm ứng  749.684.000  - 

- Ký quỹ dự thầu   50.000.000.000  50.000.000.000 

- Chi phí trả trước ngắn hạn   85.000.000   

Cộng 50.834.684.000  50.000.000.000 
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11. Tăng, giảm tài sản cố định hữu hình :  

                                                                                                                                                                                                     Đvt: đồng 

DIỄN GIẢI 
Nhà cửa, vật kiến 

trúc 

Phương tiện vận 

tải thuỷ 

Phương tiện 

vận tải bộ 
Dụng cụ quản lý Cộng 

Nguyên giá           

Số đầu kỳ  2.308.968.526 125.946.660.666 - 1.635.794.030 129.891.423.222 

Mua sắm mới trong kỳ  0     

Giảm khác   -   - - 

Giảm do thanh lý   -   - 

Số cuối kỳ 2.308.968.526 125.946.660.666 - 1.635.794.030 129.891.423.222 

Giá trị hao mòn      

Số đầu kỳ 2.308.968.526 37.442.668.198  1.579.382.005 41.331.018.729 

Khấu hao trong kỳ   2.945.182.014  21.425.658 2.966.607.672 

Thanh lý, nhượng bán   -   - 

Giảm khác -   - - 

Số cuối kỳ 2.308.968.526 40.387.850.212  1.600.807.663 44.297.626.401 

Giá trị còn lại      

Tại ngày đầu kỳ  - 88.503.992.468 - 56.412.025 88.560.404.493 

Tại ngày cuối kỳ - 85.558.810.454 - 34.986.367 85.593.796.821 
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-    Giá trị còn lại cuối năm của TSCĐ hữu hình đã dùng để thế chấp, cầm cố đảm bảo các 

khoản vay:                  0 

-    Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ đã khấu hao hết nhưng vẫn còn sử dụng: -                       đ 

-    Nguyên giá TSCĐ cuối kỳ chờ thanh lý: 0 

-    Các cam kết về việc mua, bán TSCĐ hữu hình có giá trị lớn trong tương lai:                   0 

-    Các thay đổi khác về TSCĐ hữu hình:                0 

12  Tăng giảm tài sản cố định thuê tài chính 

13 Tăng giảm tài sản cố định vô hình. 

14  Chi phí xây dựng cơ bản dở dang: 

 Số cuối quý  (đ)  Số đầu năm (đ) 

 - Tổng chi phí xây dựng cơ bản dở dang    

+ CP thiết kế sà lan tự hành  -  - 

Cộng -  - 

15 Tăng giảm bất động sản đầu tư. 

16  Đầu tư dài  hạn khác: 

 

  

Số cuối quý  (đ)  Số đầu năm (đ) 

 

 + Tiền gửi có kỳ hạn trên 1 năm  2.040.000.000  12.240.000.000 

 + Cổ phiếu HT1 20.990.879.270  20.990.879.270 

Cộng 23.030.879.270  33.230.879.270 

17  Chi phí trả trước dài  hạn: 

Tấm paneaux đậy hầm hàng sà lan    

 + Số đầu năm  -  - 

 + Tăng trong năm -  - 

 + Kết chuyển vào chi phí SXKD trong năm  -  - 

 + Số cuối quý  0 0 

18  Khoản dự phòng giảm giá đầu tư chứng khoán dài hạn : 

Số đầu năm  (17.286.119.270)  (18.370.439.270) 

Trích lập dự phòng trong năm   1.084.320.000 

Số cuối quý  (17.286.119.270)  (17.286.119.270) 

19  Các khoản phải trả, phải  nộp ngắn hạn  khác 

 Số cuối quý (đ)  Số đầu năm (đ) 

- Kinh phí công đoàn  331.901.595  404.174.243 

- Các khoản phải trả khác 839.639.302  98.870.000 

Cộng 1.171.540.897  503.044.243 

 

20  Chi phí phải trả người bán  

 

 

DNTN Hân Tiến  

Cty TNHH TMDV Hồng Giang 

 

 

Số cuối quý (đ) 

 

1.032.072.033 

3.271.205.818 

  

 

Số đầu năm (đ) 

 

2.611.167.798 

4.652.193.048 
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Cty TNHH TMDV Anh Phát  

Cty TNHH Vũ Nam Sơn 

DNTN Kim Truông 

DNTN Thượng Hải 

Cty TNHH MTV xây lắp An Giang 

DNTN Phước Hoà Tân 

Cty CP TM tiếp vận Phương Nam 

DNTN Trung Tài 

Cty TNHH MTV Đức Tiến 

DNTN Quý Quyền 

Nhà cung cấp khác 

Cộng 

                    

- 

834.106.914 

13.068.000 

1.803.323.910 

669.852.297 

633.960.231 

4.878.541.045 

4.755.496.218 

1.369.741.393 

1.605.540.029 

9.861.385.622 

30.728.293.510 

 

1.466.913.463 

340.163.792 

13.068.000 

553.184.180 

281.244.480 

1.099.301.048 

2.523.363.896 

3.188.036.758 

895.689.095 

428.365.542 

3.060.609.786 

21.113.300.886 

21 Phải trả dài hạn nội  bộ. 

22 Vay và nợ dài  hạn. 

23  Tài sản thuế thu nhập hoãn lại và thuế thu nhập hoãn lại phải trả 

 Tài sản thuế thu nhập hoãn lại: 

24  Vốn chủ sở hữu 
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a.   Bảng đối chiếu biến động của vốn chủ sở hữu: 

                                                                                                                                                                                                             Đvt: đồng 

Nội dung Vốn góp Cổ phiếu qũi Thặng dư vốn 
Qũy đầu tư 

phát triển 

Quỹ dự phòng 

tài chính 

Lợi nhuận sau 

thuế chưa phân 

phối Cộng 

A 1 2 3 4 5 6 7 

Số dư đầu năm 

trước 
100.800.000.000 (3.355.561.854) 69.222.867.374 34.863.778.793 5.469.400.471 23.276.316.747 230.276.801.531 

Lợi nhuận năm 

trước  
- -  - - 39.724.610.112 39.724.610.112 

Mua cổ phiếu quỹ  (307.708.188) -   - (307.708.188) 

Trích lập các quỹ - - - 8.314.000.000 1.155.642.223 (13.032.844.456) (3.563.202.233) 

Chia cổ tức năm 

trước 
- - - - - (9.617.790.000) (9.617.790.000) 

Chi khác      (352.862.877) (352.862.877) 

Số dư cuối  năm 

trước 
100.800.000.000 (3.663.270.042) 69.222.867.374 43.177.778.793 6.625.042.694 39.997.429.526 256.159.848.345 

Số dư đầu năm 

nay 
100.800.000.000 (3.663.270.042) 69.222.867.374 43.177.778.793 6.625.042.694 39.997.429.526 256.159.848.345 

Lợi nhuận năm 

nay 
 - -   21.634.188.705 21.634.188.705 

Trích lập các quỹ - - - 14.015.177.606 1.986.230.506 (19.564.610.112) (3.563.202.000) 

Cổ tức năm nay - - - - -   

Mua cổ phiếu quỹ  - -     

Chi khác       (517.072.407) (517.072.407) 

Số dư cuối kỳ 100.800.000.000 (3.663.270.042) 69.222.867.374 57.192.956.399 8.611.273.200 41.549.935.712 273.713.762.643 
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b. Chi tiết vốn đầu tư của chủ sở hữu : 

 Số cuối quý (đ)  Số đầu năm (đ) 

- Vốn góp của Nhà nước 50.479.700.000  50.479.700.000 

- Vốn góp của các cổ đông 50.320.300.000  50.320.300.000 

Cộng 100.800.000.000  100.800.000.000 

* Giá trị trái phiếu đã chuyển thành cổ phiếu trong năm 

* Số lượng cổ phiếu quỹ:                       462.210                          

 

c.Các giao dịch về vốn với các chủ sở hữu và phân phối cổ tức, chia lợi nhuận: 

 

 Số cuối quý (đ)  Số đầu năm (đ) 

- Vốn đầu tư của chủ sở hữu    

   + Vốn góp đầu năm 100.800.000.000  100.800.000.000 

   + Vốn góp cuối kỳ 100.800.000.000  100.800.000.000 

 

d. Cổ tức: 

- Cổ tức đã công bố sau ngày kết thúc kỳ kế toán:                     -  

  + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu phổ thông:                        -   

  + Cổ tức đã công bố trên cổ phiếu ưu đãi:                                - 

Cổ tức của cố phiếu ưu đãi luỹ kế chưa được ghi nhận:             - 

 

đ. Cổ phiếu: 

 Số cuối quý  (cp)  Số đầu năm (cp) 

- Số lượng cổ phiếu đăng ký phát hành 10.080.000  10.080.000 

- Số lượng cổ phiếu đã bán ra công chúng 10.080.000  10.080.000 

  + Cổ phiếu phổ thông 10.080.000  10.080.000 

  + Cổ phiếu ưu đãi    

- Số lượng cổ phiếu được mua lại (462.210)  (462.210) 

  + Cổ phiếu phổ thông (462.210)  (462.210) 

  + Cổ phiếu ưu đãi    

- Số lượng cổ phiếu đang lưu hành 9.617.790  9.617.790 

  + Cổ phiếu phổ thông 9.617.790  9.617.790 

  + Cổ phiếu ưu đãi   - 

* Mệnh giá cổ phiếu đang lưu hành:       10.000 đ CP 
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e. Các quỹ của doanh nghiệp: 

- Quỹ đầu tư phát triển: 57.192.956.399 đ 

- Quỹ dự phòng tài chính:       8.611.273.200 đ 

- Quỹ khen thưởng, phúc lợi:      3.976.723.599 đ 

* Mục đích trích lập và sử dụng các quỹ của doanh nghiệp: 

- Quỹ đầu tư phát triển được dùng để bổ sung vốn điều lệ của Công ty. 

- Quỹ dự phòng tài chính được dùng để:  

+ Bù đắp những tổn hại về tài sản, công nợ không đòi được xảy ra trong quá trình kinh 

doanh. 

+ Bù đắp khoản lỗ của Công ty theo quyết định của hội đồng quản trị. 

 

g. Thu nhập và chi phí, lãi hoặc lỗ được ghi nhận trực tiếp vào vốn chủ sở hữu 

theo quy định của các chuẩn mực kế toán cụ thể. 

 25  Nguồn kinh phí: 

26   Tài sản thuê ngoài: 

VI   THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN TRÌNH BÀY TRONG BÁO 

CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH: 

 Năm nay (đ)  Năm trước (đ) 

27. Tổng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ 

( MS 01 ) 

50.286.494.847  46.684.677.933 

Trong đó:    

- Doanh thu bán hàng hoá    

- Doanh thu cung cấp dịch vụ 50.286.494.847  46.684.677.933 

- Doanh thu khác    

28. Các khoản giảm trừ doanh thu ( mã số 02)    

29. Doanh thu về bán hàng và cung cấp dịch vụ 

(mã số 10) 

 

50.286.494.847 

  

46.684.677.933 

Trong đó:    

- Doanh thu thuần trao đổi sản phẩm, hàng hoá 50.286.494.847  46.684.677.933 

- Doanh thu thuần trao đổi dịch vụ    

 

30. Giá vốn hàng bán (mã số 11) Năm nay (đ)  Năm trước (đ) 

- Giá vốn của hàng hoá đã bán 40.371.901.270  38.769.316.297 

  + Giá vốn của hàng hoá đã cung cấp    

  + Giá vốn của dịch vụ vận chuyển 40.371.901.270  38.769.316.297 

Cộng 40.371.901.270  38.769.316.297 
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31. Doanh thu hoạt động tài chính ( mã số 21) Năm nay (đ)  Năm trước (đ) 

- Lãi tiền gửi có kỳ hạn & không kỳ hạn  1.630.378.104  4.694.793.451 

- Cổ tức, lợi nhuận được chia    

Cộng 1.630.378.104  4.694.793.451 

32. Chi phí tài chính (mã số 22) Năm nay (đ)  Năm trước (đ) 

- Phí môi giới -  - 

- Phí uỷ thác    

- Lỗ do bán cổ phiếu đầu tư    

- Dự phòng giảm giá chứng khóan   (993.960.000) 

Cộng -  (993.960.000) 

33. Chi phí thuế thu nhập DN hiện hành (mã số 51) Năm nay (đ)  Năm trước (đ) 

- Tổng chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành. 2.364.695.444  2.933.512.060 

34. Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại ( mã số 52) 

35. Chi phí sản xuất kinh doanh theo yếu tố: Năm nay (đ)  Năm trước (đ) 

- Chi phí nguyên liệu, vật liệu  5.804.954.964  5.649.878.466 

- Chi phí nhân công 8.540.620.104  7.145.687.070 

- Chi phí khấu hao tài sản cố định 2.966.607.672  3.008.207.643 

- Chi phí dịch vụ mua ngoài   24.986.945.506  23.762.910.897 

- Chi phí bằng tiền khác  985.417.473  1.926.051.797 

Cộng 43.284.545.719  41.492.735.873 

 

VII  THÔNG TIN BỔ SUNG CHO CÁC KHOẢN MỤC TRÌNH BÀY TRONG 

BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ 

 

36. Các giao dịch không bằng tiền ảnh hưởng đến báo cáo lưu chuyển tiền tệ và các 

khoản tiền do doanh nghiệp nắm giữ nhưng không được sử dụng. 

 

VIII  NHỮNG  THÔNG TIN KHÁC 

1    Những khoản nợ tiềm  tàng, khoản cam kết và những thông tin tài chính khác: 

2    Những sự kiện phát sinh sau ngày kế thúc kỳ kế toán năm: 

3    Thông tin về các bên liên quan: 

Không có  
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4    Trình bày tài sản, doanh thu, kết quả kinh doanh theo bộ phận ( theo lĩnh vực 

kinh doanh hoặc khu vực địa lý ) theo quy định của Chuẩn mực kế toán số 28 “Báo cáo 

bộ phận” 

5    Thông tin về hoạt động liên tục: 

6    Những thông tin khác :  

Phân tích Kết quả SXKD Quý 3/2013 và Qúy 3/2012 :  

 
 

TT CHỈ TIÊU QUÝ 3 NĂM NAY QUÝ 3 NĂM TRƯỚC TỶ LỆ 

( % ) 

1 DOANH THU  50.286.494.847 46.684.677.933 107.7 

2 LN THUẦN TỪ HĐ SXKD 8.632.327.232 8.892.775.511 97 

3 LN KHÁC  685.454.545 2.727.272.727 25 

4 TỔNG LN TRƯỚC THUẾ 9.317.781.777 11.620.048.238 80 

5 THUẾ TNDN  2.364.695.444 2.933.512.060  

6 LN SAU THUẾ  6.953.086.333 8.686.536.178 80 

 

    Nguyên nhân dẫn đến LN sau thuế năm nay thấp hơn so với năm trước :  

 

- Doanh thu năm nay cao hơn năm trước 3.6 tỷ đồng, tương ứng tăng 7.7 

%  và bằng 25.92% so với kế hoạch cả năm. 

- Phần lợi nhuận khác là lợi nhuận do việc nhượng bán tài sản cố định đã 

thanh lý mang lại.Trong quý 3 năm nay  phần lợi nhuận khác giảm do 

công ty đang trong quá trình tái cơ cấu phương tiện phục vụ nhu cầu 

chuyển ở những tuyến xa; Công ty đã thanh lý hết số xà lan công suất 

nhỏ vào quý 2 vì vậy phần thu nhập khác trong quý 3 năm nay phát sinh 

thấp so với cùng kỳ năm 2012, dẫn đến tổng lợi nhuận Quý này thấp hơn 

so với cùng kỳ năm trước. 
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Trên đây là một số nét chính về thuyết minh Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2013 của 

Công ty. 
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